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DATA IN 
BEELD
BIO-INFORMATICA 
IS HOT

grafiek: Ken Heyndrickx en Thomas Van Parys
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REACTOR

‘ EEN VEELBELOVEND INTER-
DISCIPLINAIR VAKGEBIED’

Bio-informatica – biologische data analyseren met 
behulp van computeralgoritmes – is hot. Een tentoon-
stelling wil er ook het brede publiek warm voor maken.
 
Katrijn Vannerum (Bioinformatics Institute Ghent 
N2N): ‘Nieuwe technieken om de DNA-code te analy-
seren – zoals next generation sequencing – brengen 
reusachtige hoeveelheden biologische gegevens 
voort. Bio-informatica gebruikt de nieuwste inzichten 
uit informatica, wiskunde en ICT om die stortvloed 
te analyseren, te interpreteren en er patronen in te 
ontdekken. Het is een interdisciplinair vakgebied, dat 
in alle levenswetenschappen wordt toegepast, van 
kanker onderzoek tot teeltonderzoek in de landbouw en 
studies van micro-organismen in oceanen.’
 
‘De UGent koos bio-informatica al in 2010 als een van 
haar vijf strategische speerpunten. Er werd een multi-
disciplinair onderzoeksplatform opgericht: het Bioinfor-
matics Institute Ghent From Nucleotides to Networks 
(BIG N2N). Sinds 2015 organiseert de UGent ook een 
interfacultaire masteropleiding Bio-informatica.
 
Op de tentoonstelling presenteren we een 20-tal 
“ duo’s”, met telkens een bio-informaticafiguur en een 
beeld dat we er visueel mee associëren. Links zie je het 
netwerk van genen die betrokken zijn bij de aanmaak 
van vetten in de modelplant Zandraket. De gekleurde 
lijnen duiden genen aan die samen tot expressie ko-
men bij verschillende plantensoorten, de groene cirkels 
stellen onbekende genen voor.’
 
De tentoonstelling Van nucleotide tot netwerk loopt van 14 tot en 
met 24 juli 2016 in het Palmarium van de Plantentuin van de UGent,

www.bign2n.UGent.be 
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Villa Voortman
Sinds Radio Gaga er zijn tenten – of beter: cara-

van – opsloeg, heeft Villa Voortman het hart van televisie-
kijkend Vlaanderen gestolen. Bezieler van ontmoetingscen-
trum is psycholoog en UGent-alumnus Dirk Bryssinck.
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Een spectaculaire doorbraak
Als eersten in Europa konden de UGent en het 

UZ Gent leukemiepatiëntjes behandelen met de veelbelo-
vende CAR-T-celtherapie. Bij 50 procent van de kinderen is de 
kanker na een jaar verdwenen – en voorlopig blijft hij weg.
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Wil je Durf Denken graag blijven ontvangen? 
Neem een gratis abonnement!
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Beijing ligt (even) aan de Leie
Acht studenten Nederlands van de Beijing Foreign 

Studies University brengen hun volledige derde bachelor aan 
de UGent door. Ze leggen uit wat hen drijft en hoe ze België 
ervaren – in uitstekend Nederlands. 
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EEN SPECTACULAIRE
DOORBRAAK

Sinds 2013 neemt de immunotherapie een hoge vlucht, 

ook aan de UGent. Zo levert de CAR-T-celtherapie 

bijzonder goede resultaten op bij de bestrijding van 

kinderkanker. En de ontwikkelingen zijn nog lang 

niet op hun eindpunt, zeggen de professoren Barbara 

De Moerloose en Bart Vandekerckhove.

De UGent pioniert met nieuwe  
Car-T-celtherapie tegen leukemie

at is immunotherapie precies?
Professor Bart Vandekerckhove (vak-
groep Klinische Biologie, Microbiologie en 
 Immunologie): ‘Het komt erop neer dat je 

het immuunsysteem van je lichaam gaat gebruiken om 
kanker te genezen. Het principe bestaat al heel lang, maar 
de resultaten waren nooit om over naar huis te schrijven. 
Tot enkele jaren geleden succes werd geboekt door het 
immuunsysteem niet zozeer te activeren, maar wel de 
blokkerings mechanismen ervan op te heffen.’

W
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Hoe gaat die CAR-T-celtherapie in zijn werk?
Barbara De Moerloose: ‘Lymfoblastenleukemie 
is de meest voorkomende kanker bij kinderen. 
Een bepaald type daarvan heeft cellen met aan 
het oppervlak het antigeen CD19. Amerikaanse 
onderzoekers hebben een methode gevonden 
om de T-cellen van de patiënt te modificeren 
zodat die dat antigeen herkennen. Het farma-
ceutisch bedrijf Novartis heeft de technologie 
verder uitgebouwd.’
 
‘T-cellen zijn afweercellen van ons immuun-
systeem die tumoren kunnen aanvallen. 
Door genetische manipulatie krijgen ze een 
receptor die het antigeen herkent, er zich aan 
vasthecht en dan stoffen (cytokines) uit-
scheidt die de kankercel doden. De receptor 

‘Kankercellen ondergaan vaak immuno-editing: sommige 
cellen worden vernietigd door het immuunsysteem, an-
dere niet. Die overblijvende cellen slagen er door muta-
ties steeds beter in om het immuunsysteem te ontwijken 
en zo te overleven. Nu is een manier gevonden om die 
ontwijkings- en blokkerings mechanismen op te heffen 
door antistoffen in te spuiten. Met spectaculaire resul-
taten. Sommige longkankerpatiënten die aan de UGent 
antistoffen hebben gekregen, lijken volledig genezen.’
 
Professor Barbara De Moerloose (vakgroep Pediatrie en 
Genetica): ‘Tegelijkertijd leverden ook de methodes om het 
immuunsysteem te activeren plots goede resultaten op. 
Vooral de behandeling met CAR-T-cellen tegen bepaalde 
types kinderleukemie is een groot succes. Wij zijn de eer-
sten in Europa die enkele patiëntjes met die CAR-T-cellen 
hebben kunnen behandelen.’
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op die T-cellen heet chimere antigeenreceptor of CAR. 
Vandaar: CAR-T-therapie.’
 
‘Het is niet eenvoudig om zo’n gemodificeerde T-cel te 
maken, ze stabiel te krijgen en ervoor te zorgen dat ze 
de tumor effectief doodt. Nu, met de tweede generatie, 
is een cel ontwikkeld die heel doeltreffend blijkt tegen 
die leukemiecellen.’
 
Wat betekent dat in de praktijk?
Barbara De Moerloose: ‘CAR-T-celtherapie is een vol-
ledig nieuwe manier om dit soort kanker te bestrijden. 
Tot nu toe kregen de patiëntjes standaard chemothera-
pie en, als die niet aansloeg, een beenmergtransplanta-
tie. Als dat niet werkte, waren ze in feite uitbehandeld.’
 
Bart Vandekerckhove: ‘We moeten nog voorzichtig zijn: 
normaal duurt het tien jaar voordat iemand kankervrij 
wordt verklaard, en de CAR-T-cellen worden nog maar drie 
à vier jaar gebruikt. Maar bij 50 procent van de behan-
delde kinderen blijkt de leukemie na een jaar verdwenen. 
In de jaren daarna blijft dat cijfer op 50 procent liggen. 
Absolute zekerheid is er nog niet, maar het lijkt er sterk 
op dat die kinderen kankervrij zijn. Dat is een specta-
culair resultaat. Die kinderen waren vroeger ten dode 
opgeschreven, geen enkele behandeling hielp. De helft 
daarvan is nu gered.’
 
De Heilige Graal is dus gevonden?
Bart Vandekerckhove: ‘Een grote sprong voorwaarts 
is het zeker. In sommige media werd het voorgesteld 

Cruciale voorsprong
Dat de UGent en het UZ Gent als eersten 

in Europa ervaring konden opdoen met de 

CAR-T-celtherapie is een goede zaak, zeggen 

de professoren Barbara De Moerloose en Bart 

Vandekerckhove: ‘Als ze wereldwijd wordt 

uitgerold, zullen niet alle instellingen ze 

mogen toepassen. Die voorsprong is cruciaal.’

alsof we nu plots alle kankers konden genezen. 
Dat is natuurlijk niet zo: de methode werkt 
voor dit ene type acute lymfoblastenleukemie. 
Natuurlijk probeert men nu T-cellen te maken 
tegen andere types, maar dat staat nog in de 
kinderschoenen.’
 
‘De grote moeilijkheid is om een antigeen op 
de tumor te vinden waar je een receptor voor 
kunt maken zonder dat die ook gezonde cellen 
aanvalt. Bij de leukemie die het meest bij vol-
wassenen voorkomt, zou de huidige CAR-T-cel 
therapie zoveel gezonde cellen vernietigen dat 
de patiënten het niet zouden overleven.’
 
Barbara De Moerloose: ‘Ook bij kinderleuke-
mie wordt trouwens een deel van de gezonde 
bloedcellen vernietigd, maar daar kunnen we 
de schade onder controle houden. In sommige 
gevallen worden de behandelde kinderen na 
de toediening van de CAR-T-cellen heel snel 
erg ziek, zodat ze op intensive care terecht-
komen. Een wondermiddel is het dus niet. 
Maar het is inderdaad wel een grote sprong 
voorwaarts.’
 
Wat was de rol van de UGent bij de 
ontwikkeling van de CAR-T-celtherapie?
Barbara De Moerloose: ‘Andere onderzoekers 
en Novartis hebben de huidige therapie ont-
wikkeld. Wij kregen de kans om deel te nemen 
aan de eerste wereldwijde tests met patiënten. 
Het studieprotocol is eind november 2015 bij 
ons opengegaan en het UZ Gent kon als eerste 
ziekenhuis in Europa patiënten behandelen. 
Intussen zijn er zeven Europese ziekenhuizen 
die aan de studie deelnemen. Voor die eerste 
studie is het beoogde aantal patiënten overi-
gens bereikt. Momenteel kunnen we dus geen 
nieuwe patiënten meer aannemen.’
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‘Alleen al daarom moeten we voorzichtig zijn in onze 
communicatie. Toen de eerste berichten over de 
CAR-T-celtherapie verschenen, kregen we vanuit de hele 
wereld aanvragen voor een behandeling. Maar de thera-
pie werkt niet tegen alle kankers en ze is logistiek heel 
zwaar. Er moeten eerst lymfocyten van de patiënt wor-
den weggenomen, wat al een hele procedure is. Daarna 
worden de cellen overgevlogen naar de  Verenigde 
Staten, waar ze genetisch worden bewerkt zodat ze het 
CD19-antigeen herkennen. Daar horen allerlei kwali-
teitscontroles en een loodzware administratie bij. En 
tot slot worden die CAR-T-cellen teruggevlogen en aan 
dezelfde patiënt toegediend. Niet aan een andere pati-
ent, want die zou afstotingsverschijnselen krijgen.’
 
‘In dit stadium kunnen we dus lang niet iedereen met 
CAR-T behandelen. Het is een heel dure en tijdrovende 
behandeling, en de productie-eenheid in de VS kan 
maar een beperkt aantal cellen manipuleren. Het zal 
nog veel tijd vergen voordat CAR-T beenmergtransplan-
taties of chemotherapie als eerstelijnstherapie vervangt 
– gesteld dat die tijd ooit komt.’
 
Hoe zien jullie de toekomst voor deze therapie?
Barbara De Moerloose: ‘CAR-T is zeker een blijver. Ik 
hoop dat de methode over pakweg tien jaar minder 
nevenwerkingen zal hebben, zodat we meer patiënten 
kunnen behandelen. Voor de UGent en het UZ Gent is 
het vooral belangrijk dat we als de eersten ervaring met 
de therapie hebben opgedaan. Stel dat alle proeven 
positief zijn en de therapie wereldwijd wordt uitgerold, 
dan zullen niet zomaar alle ziekenhuizen ze mogen en 
kunnen toepassen. Die voorsprong is cruciaal.’
 
Bart Vandekerckhove: ‘Ook belangrijk: we ontwik-
kelen in het UZ Gent zelf ook immunotherapie, zoals 
een vaccin tegen longkanker. Binnenkort zullen we 

daarvoor alle nodige vergunningen van de 
overheid hebben. En we hebben een paar 
veel belovende zaken in de pijplijn zitten. Bij-
voorbeeld CAR-T-cellen die niet lichaams eigen 
hoeven te zijn en dus bij iedereen kunnen 
worden toegepast.’
 
‘Zoals we al hebben uitgelegd, kan de gemodi-
ficeerde CAR-T-cel alleen aan die éne patiënt 
worden toegediend. Voor elke patiënt moeten 
dus nieuwe CAR-T cellen worden gemaakt. Dat 
komt doordat T-cellen alle cellen vernietigen 
als ze in een vreemd lichaam terechtkomen, 
en niet alleen de tumorcellen. Wij zijn er 
onlangs in geslaagd om CAR-T-cellen aan te 
maken die ook in een vreemd lichaam alleen 
de kankercellen aanvallen. Er is nog veel 
onderzoek nodig voordat we met patiënten 
kunnen werken, maar als het lukt, kunnen we 
CAR-T-cellen produceren die bij elke patiënt 
kunnen worden ingespoten. Dan hebben we 
weer een grote stap vooruit gezet.’

Steun aan jonge 
onderzoekers
Professor Yves Benoit: ‘Met het 

Kinderkankerfonds steunen we 

onder meer jonge onderzoekers, in 

afwachting van hun FWO-beurs.’
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HET KINDERKANKERFONDS SPONSORT

Het CAR-T-onderzoek wordt onder meer gesponsord door de 
vzw  Kinderkankerfonds, een organisatie die daarnaast nog 
veel  andere activiteiten ontplooit.
 
Het Kinderkankerfonds werd opgericht in 1986. Stichter- voorzitter 
professor emeritus Yves Benoit: ‘Toen ik aan het hoofd kwam 
van de kinderkliniek van het UZ Gent, moest ik helaas vaststel-
len dat kinderen met kanker te weinig aandacht kregen in de 
gezondheidszorg. Er waren niet alleen lacunes in de medisch- 
verpleegkundige zorg, maar evenzeer in psychomedische en 
sociale begeleiding. Omdat de overheid te weinig initiatief nam om 
de zorg voor kinderen met kanker te optimaliseren, besloten we 
zelf het heft in handen te nemen.’
 
Nog altijd besteedt het fonds veel aandacht aan de basiszorg voor 
kinderen. Zo biedt het Koester-project thuiszorg voor kanker-
patiëntjes. Ook het project deLIEving is een schot in de roos: een 
knus ingerichte leefruimte onder toezicht en begeleiding van 
professionelen. Terwijl broers en zussen spelen in deLIEving kun-
nen ouders in alle rust bij hun zieke kind blijven. ‘Intussen heeft de 
overheid grote stappen gezet op psychomedisch en sociaal gebied, 
zodat onze focus meer en meer op de ondersteuning van het 

kinderkankeronderzoek is gaan liggen – wat trouwens van meet af 
aan de bedoeling was van het Kinderkankerfonds.’
 
Het Kinderkankerfonds werkt aanvullend bij grotere spelers zoals 
het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), Kom op tegen 
Kanker of de Stichting tegen Kanker. ‘Wat we vaak doen, is jonge 
onderzoekers steunen in afwachting van hun FWO-beurs. Zo 
hebben we al veel nuttig onderzoek op de rails gezet. We zorgen in 
researchprojecten ook voor logistieke en materiële hulp. Uiteraard 
steunen we ook klinieken en gezinnen die door de ziekte van hun 
kind in financiële moeilijkheden komen.’
 
Hoewel de organisatie is gegroeid in de kinderkankerafdeling 
van het UZ Gent en daar ook haar secretariaat heeft, is ze in heel 
Vlaanderen actief, beklemtoont Yves Benoit. ‘Onze inkomsten 
komen volledig uit sponsoring: acties van families met een ziek 
kind, serviceclubs, benefiets, maar ook schenkingen van individuen. 
Je zou ervan verbaasd staan hoeveel steun we krijgen. Alleen al 
van Music for Life waren er vorig jaar meer dan 100 projecten om 
ons te steunen!’

www.kinderkankerfonds.be
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facebook.com/UGent · instagram.com/UGent · twitter.com/UGent · pinterest.com/UGent · linkedin.com/company/ghent-university

WAT IS ER GAANDE OP:

UGent @ugent 
4 mei 2016

Gezocht voor onze evenementen: talent@ugent! 
Ben je een artiest of performer? 

Laat dan van je horen:

www.ugent.be/nl/actueel/nieuws/indekijker/gezocht-talent-aan-de-ugent.htm

#UGent
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UCT ORGANISEERT TAALUNIE 
 ZOMERCURSUS NEDERLANDS

 
Al 60 jaar kunnen buitenlandse studenten 
Nederlands een intensieve zomercursus in 
de Lage Landen volgen. Deze zomer zal het 
Universitair Centrum voor Talenonderwijs 

(UCT) van de UGent een compleet vernieuwde 
zomercursus ‘Taal, cultuur en beroep’ 

organiseren. Van 7 tot en met 20 augustus 
2016 zijn 120 vooraf geselecteerde 

buitenlandse studenten te gast in Gent 
om hun kennis van het Nederlands te 

vervolmaken.
 

Het UCT heeft de zomercursus op een 
nieuwe leest geschoeid: naast lessen 

van Nederlandse en Vlaamse docenten, 
workshops en excursies staat ook 

een tweedaagse bedrijfsstage op het 
programma. Studenten kunnen meelopen 
in een bedrijf of bij een organisatie en hun 
taalvaardigheid oefenen in een authentieke 
werkomgeving. Onder meer de VRT, iMinds 
en het Poëziecentrum zullen buitenlandse 

studenten over de vloer krijgen. 

Heb je zelf ook een idee voor een boeiende stageplaats? 
Neem dan contact op met Catherine Verguts, 

Catherine.Verguts@UGent.be

VERNIEUWDE KLINIEK 
VOOR KLEINE HUISDIEREN

Op 23 mei 2016 nam de faculteit Diergeneeskunde 
van de UGent in Merelbeke de vernieuwde en 

uitgebreide kliniek voor kleine huisdieren feestelijk in 
gebruik. Die uitbreiding was hard nodig: de voorbije 

jaren is de vakgroep Geneeskunde en Klinische 
Biologie van de Kleine Huisdieren zo sterk gegroeid 
dat er plaatsgebrek was ontstaan. De kliniek werd 
uitgebreid met een nieuwe voorbereidingsruimte, 
twee operatiekwartieren, een recoveryruimte, een 

sterilisatieruimte en ondersteunende lokalen. 
Er kwamen ook extra kantoren.

Van de uitbreiding werd gebruikgemaakt om de 
hele inrichting te optimaliseren. Voortaan kunnen 
de steriele ruimtes goed worden afgebakend van 

de rest van de kliniek, wat de hygiëne bevordert. De 
uitbreiding en de nieuwbouw maken de werkomgeving 
aangenamer en praktischer en zorgen er onder meer 

voor dat de studenten ingrepen en behandelingen 
beter kunnen volgen.
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In de ban van 
het Nederlands
Sun Kaize (Nederlandse roep-

naam Gabriel), samen met de 

zeven andere Chinese studenten: 

‘Nederlands stond als derde taal 

op mijn voorkeurslijstje, maar 

intussen boeit deze taal me met 

de dag meer!’

BEIJING
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Acht studenten Nederlands van de Beijing Foreign Studies Univer-

sity brengen hun volledige derde bachelor aan de UGent door. Hoe 

kwamen ze hier terecht en hoe bevalt het hen? Gabriel, Annie en Dini 

staan ons – in verrassend vlot Nederlands – met plezier te woord. 

Docent Tom De Moor luistert goedkeurend mee.

Chinese uitwisselingsstudenten 
Nederlands aan de UGent

DE LEIE
LIGT

(EVEN)
AAN
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We  hebben er eerlijk gezegd niet uitdrukkelijk 
voor gekozen. In China mag je alleen aangeven 
welke universiteit je voorkeur geniet, de stu-
dierichting wordt voor jou bepaald. Wij kon-
den vijf talen aanvinken die ons wel iets leken. 
Nederlands stond bij mij op drie. Intussen ben 
ik hier echt heel blij mee. Meer zelfs, deze taal 
boeit me met de dag meer.’
 
Annie: ‘Om de vier jaar wordt er aan de BFSU een 
nieuwe cyclus Nederlands opgestart. We zijn bo-
vendien maar met dertien. Vandaag zien we daar 
het voordeel van in: ieder van ons kon in principe 
een jaar lang met een overheidsbeurs naar het 
buitenland. Op drie na hebben we die kans met 
beide handen gegrepen. Twee van onze vrienden 
zitten in Leiden, voor ons is het Gent geworden.’
 
Voelden jullie je snel thuis?
Annie: ‘Het was in zekere zin toch wel een cul-
tuurshock. Wat mij na al die maanden nog altijd 
het meest verbaast, is dat de winkels hier op zon-
dag niet open zijn en ‘s avonds zo vroeg sluiten.’

UCT: VOOR ELK WAT WILS

Iedereen die in Gent een taal wil leren, kan daar-
voor aankloppen bij het Universitair Centrum voor 
Talenonderwijs (UCT) van de UGent. Op jaarbasis 
noteert het UCT ongeveer 1.900 inschrijvingen 
voor een cursus Nederlands voor anderstaligen, 
gaande van niveau één tot zes. Daarbij bevinden 
zich momenteel een 300-tal uitwisselingsstuden-
ten. De landen met de grootste interesse voor het 
Nederlands zijn Duitsland, Spanje, Italië, Polen en 
Slowakije.

www.uct.UGent.be

e Beijing Foreign Studies University 
(BFSU) is een gerenommeerde 
Chinese onderwijsinstelling. Er 
worden liefst zestig talen onder-
wezen, waaronder – sinds 2005 – 
ook het Nederlands. Padma Bansie, 
een Nederlandse docente met 
Surinaamse roots, nam vorig jaar 
contact op met een viertal Neder-
landse en Vlaamse universiteiten, 

met de vraag of zij voor haar studenten een uitwisselings-
programma konden organiseren. Na een grondige selectie-
procedure bleek de UGent het sterkste programmavoorstel 
te hebben uitgedokterd. En dus stapten Sun Kaize (Neder-
landse roepnaam Gabriel), You Huihui (Annie), Song Yue 
(Dini) en vijf medestudenten in september met een koffer 
vol verwachtingen het vliegtuig richting België op.
 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: 
wij Vlamingen vinden het wat vreemd dat Chinese 
studenten met interesse voor taal uitgerekend het 
Nederlands onder de knie willen krijgen …
Gabriel: ‘Dat is natuurlijk de vraag der vragen. 

Verrijkend
You Huihui (Annie): ‘We werken ook 

samen met de studenten Sinologie 

van de UGent. Beurtelings spreken we 

Nederlands en Chinees.’

D
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Gabriel: ‘Voor mij valt Gent in de praktijk grotendeels 
samen met de universiteit. Ik hou vooral van de stu-
dentenbuurten en de typische sfeer die daar hangt. 
Met de gewone Gentenaar heb niet zo veel voeling.’
 
Annie: ‘Ik trek ook niet zo vaak de stad in. Ik kook 
meestal gewoon zelf. Het aanbod aan Chinese pro-
ducten is hier niet zo groot. Gelukkig heb je in onze 
keuken niet veel ingrediënten nodig om iets lekkers op 
tafel te kunnen toveren.’
 
Dini: ‘Toen we hier aankwamen, was het te laat om 
nog via de universitaire diensten een kamer te vinden. 
De homes waren allemaal volzet. De zoektocht naar 
een kot was meteen een serieuze vuurdoop, maar het 
is ons allemaal gelukt. Intussen hebben we ons plan 
leren trekken. We kunnen ook altijd terugvallen op een 
uitgebreid Chinees netwerk. Aan de UGent vind je op-
merkelijk veel doctoraatstudenten uit ons land. Vooral 
de faculteiten Ingenieurswetenschappen en Architec-
tuur, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en 
Rechtsgeleerdheid lijken erg in trek te zijn.’
 
Tom De Moor (docent Nederlands, Universitair 
Centrum voor Talenonderwijs, UCT): ‘Ook aan het 
UCT zijn de Chinezen sterk vertegenwoordigd. Op jaar-
basis krijgen we er zeker een honderdtal over de vloer. 
Er zijn niet veel landen die dat aantal halen.”
 
Hoe ziet jullie curriculum er dit jaar uit?
Annie: ‘We volgen een speciaal voor ons samengesteld 
parcours. We brengen onze dagen vooral door aan 
het UCT, al hadden we in het eerste semester één vak 
samen met reguliere studenten Nederlandse taalkun-
de. Er is ook een actieve uitwisseling met de studen-
ten Sinologie van de UGent. Onder begeleiding van 
twee docenten spreken we beurtelings Nederlands en 
Chinees. Dat is voor beide groepen een heel verrijken-
de ervaring.’
 
Gabriel: ‘Het geeft ons ook de kans om wat meer in 
aanraking te komen met Vlaamse studenten. Met mijn 

‘UITSPRAAK EN WOORDVOLGORDE 
ZIJN HET MOEILIJKST’
Catherine Verguts, teamcoördinator Germaanse Talen aan 
het UCT, trok in de voorbereiding van dit uitwisselings-
project een week naar Beijing om er kennis te maken met 
de Chinese studenten: ‘Ik heb wat les gegeven en heb 
meteen ook getest of hun kennis van het Nederlands wel 
hoog genoeg was om bij ons kans op slagen te hebben. 
Ik zag meteen dat ze snel bijleren en ook ontzettend 
gemotiveerd zijn. Dat moet ook wel, want hun jaar in 
Gent is alles behalve bezigheidstherapie. Onze lessen 
zijn vooral gericht op taalverwerving, met focus op de 
vier hoofdvaardigheden: lezen, schrijven, spreken en 
luisteren. Makkelijk is het uiteraard niet, want Chinees en 
Nederlands hebben werkelijk niets met elkaar gemeen. 
De uitspraak is normaliter het grootste probleem, al valt 
dat in deze groep heel erg mee. Net als bij de meeste 

anderstaligen zorgt vooral onze complexe woordvolg-
orde voor het onvermijdelijke geworstel.’

kotgenoten kom ik meestal niet verder dan een 
goeiendag. Mensen die me helemaal niet ken-
nen, praten bovendien vaak Engels tegen mij. Ze 
verwachten duidelijk niet dat ik ook Nederlands 
begrijp.’
 
Annie: ‘Ik vind de Vlamingen wel vriendelijk, al 
blijft het allemaal nogal aan de  oppervlakte. 
Het is makkelijk om met iemand kennis te 
maken, maar heel moeilijk om iemand door en 
door te kennen.’
 
Tom: ‘Ik denk dat dat een beetje de typische 
houding tegenover uitwisselingsstudenten is. 
Als je al een goedgevuld sociaal leven hebt, ben 
je doorgaans niet geneigd om veel te investe-
ren in contacten met mensen die amper een 
jaartje blijven.’
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‘ABSOLUUT GEEN TWEEDERANGSTAAL’

‘We beseffen niet genoeg hoeveel belangstelling onze 
taal wijd en zijd losweekt’, zegt professor Jacques Van 
Keymeulen (vakgroep Taalkunde). ‘Aan meer dan 150 
universiteiten wordt de Nederlandse taal en cultuur 
bestudeerd. Dat maakt dat er buiten Vlaanderen en 
Nederland meer studenten Nederlands zijn dan bij ons. 
Vlamingen en Nederlanders gedragen zich eigenlijk al te 
veel als sprekers van een tweederangstaal. Wij verwon-
deren er ons over dat buitenlanders ons willen leren 
kennen, terwijl we met 23 miljoen Nederlands-
taligen zijn en in een van de welvarendste 
regio’s ter wereld wonen.’

Denken jullie nu anders over België dan pakweg 
een jaar geleden?
Gabriel: ‘Ja, ik heb mijn beeld helemaal moeten bijstu-
ren. Ik wist dat België een rijk en mooi land was, veel 
verder reikte mijn kennis eigenlijk niet. De maatschappij 
is merkbaar beter georganiseerd dan in China. Al wil 
dat niet zeggen dat ik over alles tevreden ben. Zo vind 
ik de administratie absoluut niet efficiënt. Ik heb twee 
maanden moeten wachten op mijn identiteitskaart, 
dat is bij ons ondenkbaar. Onlangs stuurde ik ook een 
brief naar een vriend in Frankrijk. Gisteren kreeg ik hem 
terug, blijkbaar was het adres niet helemaal correct. Bij 
ons zou de postbode dat gewoon zelf oplossen.’
 
Dini: ‘Onze docenten nemen ons geregeld op sleeptouw 
door historische steden als Antwerpen, Brugge en Brus-
sel. We hebben al veel van het land gezien.’
 
Gabriel: ‘Onlangs was ik nog in Parijs. We beseffen dat 
België niet op zich staat maar deel uitmaakt van een 
groter Europees geheel. Het is boeiend om dat allemaal 
te kunnen ontdekken.’

 
In juli keren jullie terug naar Beijing voor het laatste 
jaar van jullie opleiding Nederlands. Wat dan?
Gabriel: ‘Sommigen zullen nog iets anders studeren, de 
meesten van ons gaan werk zoeken. In principe zou dat 
geen al te groot probleem mogen zijn. China heeft hechte 
economische banden met Nederland en België. Er zijn 
genoeg bedrijven die iemand kunnen gebruiken die 
vloeiend Chinees en Nederlands spreekt. Ik zou het zelfs 
zien zitten om naar Europa te versassen. We zien wel … 
Eigenlijk ben ik daar nog niet mee bezig.’
 
Dini: ‘Alleen in Shanghai is er nog een opleiding Neder-
lands. Dat betekent dat er om de vier jaar hooguit 25 
Chinezen met ons profiel op de arbeidsmarkt komen. Ve-
len van ons zullen als vertaler werken of in de banksector 
belanden. Ook ambassades zijn een mogelijkheid. Maar ik 
heb momenteel nog geen droomjob in mijn hoofd.’
 

Vuurdoop
Song Yue (Dini): ‘De zoektocht naar een 

kot was meteen een serieuze vuurdoop, 

maar het is ons allemaal gelukt!’
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a enkele incidenten in 2013 — waaron-
der het overlijden van een collega en een 
dodelijk ongeval met een student — be-
sefte de UGent dat er dringend nood was 

aan gestructureerde opvang. Zo is het UCare-team 
ontstaan. Als vertrouwenspersonen van de UGent 
coördineren mijn collega Sara Drieghe en ikzelf dat 
team, dat vooral uit vrijwilligers bestaat.
 
Bij schokkende gebeurtenissen op een UGent-site, 
zoals een zelfdoding, een geval van agressie of een 
ernstig ongeval, zorgt UCare binnen de eerste 48 
uur voor de eerste opvang. Daarin bieden we vooral 
een luisterend oor. Na die 48 uur organiseren we 
een nazorggesprek. Onze eerste bekommernis is 
om mensen gerust te stellen. Dat ze geïrriteerd 
reageren, snel huilen, de beelden telkens opnieuw 
zien, worstelen met angst- of schuldgevoelens: dat 
zijn normale reacties op een abnormale gebeurte-
nis. We reiken ook tips aan om de gebeurtenis te 
verwerken: vind de juiste balans tussen confron-
tatie en vermijding, neem zo snel mogelijk de dage-
lijkse routine weer op, praat erover.
 
Na de aanslagen in Brussel hebben we voor het eerst 
ook een open infosessie aan de UGent georgani-
seerd. Zo konden we iedereen bereiken die erbij 
betrokken waren of met vragen of angstgevoelens 
zaten. We willen ons trouwens nog beter voorberei-
den om als UCare te worden ingeschakeld door het 
crisisteam dat optreedt bij grote rampen, zoals een 
brand of een aanslag. We hopen dat we het protocol 
nooit nodig zullen hebben, maar als zich toch een 
ramp voordoet, willen we goed voorbereid zijn.’

N

PLEISTER 
OP DE WONDE
Danielle Wouters is een van de twee vertrouwens-

personen van de UGent en maakt deel uit van UCare. 

Dat team vangt studenten en personeelsleden zo 

goed mogelijk op na een schokkende gebeurtenis. Wie een schokkende gebeurtenis meemaakt op een UGent-site 
kan bij het PermanentieCentrum terecht op het nummer 88 
(vaste lijn vanuit de UGent) of 09 264 88 88. 
Meer informatie over UCare : www.UGent.be/intranet/nl/op-
het-werk/welzijn-milieu/psychosociaal-welzijn/UCare.htm.
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e groep Waves maakt deel uit van 
de vakgroep Informatietechnologie 
( Intec) van de UGent en doet onder 
meer onderzoek naar geluidsgolven 

en hun effecten. ‘Preventie van gehoorschade 
hoort daar ook bij’, zegt Annelies Bockstael. 
‘Daarom werden we ook geraadpleegd toen 
Vlaams minister Joke Schauvliege concerten en 
clubs geluidsnormen oplegde.’
 
‘Wij vinden die geluidsnormen nog altijd vrij 
hoog in vergelijking met absoluut veilige 
niveaus. Maar ik begrijp wel dat er bij muziek 
ook andere overwegingen meespelen. Ik ben 
vooral blij dat er nu implementeerbare normen 
zijn waar ook de geluidstechnici achter staan.’

Zomerfestivals? 
Gebruik je oordopjes 
correct!

HOE HET
HOORT

Organisatoren van luide evenementen zijn bij 

wet verplicht om oordopjes ter beschikking 

te stellen. Een goede zaak, vindt Annelies 

Bockstael, post doctoraal medewerker aan de 

UGent-onderzoeksgroep Waves. Maar je moet 

ze dan wel correct gebruiken.

D
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1 WAAROP LETTEN?

Zelfs met geluidsnormen zijn oorbeschermers geen 
overbodige luxe. Waarop moet je letten als je ze 
koopt? ‘Kort gezegd: gehoorbeschermers die je goed 
kunt inbrengen en die je comfortabel kunt dragen 
zolang je aan geluid wordt blootgesteld. Dempen doen 
ze allemaal: alle oordopjes op de markt zijn gecontro-
leerd door een erkend laboratorium. Als je klachten 
hebt nadat je naar muziek hebt geluisterd, zit er iets 
fout. Maar een dopje dat te weinig geluid doorlaat, 
voelt onnatuurlijk aan: mensen hebben de neiging 
om ze niet te gebruiken omdat ze het contact met de 
omgeving verliezen.’

 
Muzikanten verkiezen vaak speciaal vormge-
geven dopjes: die zouden de muziek minder 
vervormen dan de klassieke schuimrubberen 
wegwerpdopjes. Die laatste dempen de hoge 
tonen meer dan de lage, wat de muziekkwali-
teit kan aantasten. ‘Muzikantendopjes dempen 
wat minder, maar dat is geen probleem als de 
geluidsblootstelling niet te hoog is. Alleen: de 
proefpersonen van onze tests hadden geen 
uitgesproken mening over de muziekkwaliteit 
met de muzikantendopjes. Maar dat kan ook 
aan de testopstelling liggen. Misschien vinden 
de proefpersonen het geluid belangrijker als ze 
naar hun favoriete groep luisteren, en horen ze 
dan wel een verschil.’
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Naast de wegwerpdoppen en de muzikanten-
dopjes zijn er ook voorgevormde dopjes. Die 
zijn vrij prijzig, met bedragen rond de 100 euro. 
‘Ook hier: voorgevormde dopjes dempen niet 
noodzakelijk beter. Maar normaal gesproken 
zijn ze wel comfortabeler in te brengen en 
blijven ze beter zitten, omdat ze aangepast zijn 
aan je gehoorgang. Dus: als je het geld hebt 
en vaak oordopjes gebruikt, zijn voorgevorm-
de dopjes zeker een aanrader. Maar als je ze 
correct gebruikt (zie kaderstukje, nvdr), werken 
wegwerpdopjes even goed.’
 

2 PRAKTIJKTESTS
Op de verpakking van oordopjes kun je de dem-
pingsgraad lezen. Die wordt bepaald in een on-

afhankelijk laboratorium. ‘In de praktijk blijkt de demping 
vaak een stuk minder goed dan de verpakking aangeeft’, 
zegt Annelies Bockstael. ‘Dat komt niet doordat de tests 
fout worden uitgevoerd, maar doordat het gebruik in een 
laboratorium niet overeenkomt met het gebruik “in het 
veld”. De proefpersonen komen er om gehoorbescher-
ming te testen, dus besteden ze meer aandacht aan hoe 
ze de dopjes inbrengen. En de tests duren ook maar een 
kwartier: de oordopjes blijven dus goed zitten.’
 
De tests zouden dus een stuk meer informatie opleve-
ren als ze in reële omstandigheden zouden plaatsvin-
den, op de werkvloer of tijdens een concert. Maar dat 

In alle soorten en maten
Annelies Bockstael: ‘Als je oordopjes slecht gebruikt, 

hebben ze geen enkel effect én creëren ze een vals gevoel 

van veiligheid, zodat je juist aan meer lawaai blootstelt.’ 
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is niet zo eenvoudig, zegt Annelies Bockstael. 
‘De meeste tests moeten in stille omstandig-
heden worden uitgevoerd, of ze mislukken.’
 
Toch heeft de UGent-onderzoeksgroep Waves nu 
een methode gevonden die wel met achter-
grondlawaai kan worden uitgevoerd. ‘De test is 
gebaseerd op otoakoestische emissies. Dat zijn 
geluidstrillingen die worden uitgestuurd door 
haarcellen in ons binnenoor. Zodra de cellen ge-
luid waarnemen, trekken ze samen en sturen ze 
een geluid terug. Dat geluid kunnen we meten.’
 

3 DOORBRAAK
 
De techniek is om verschillende redenen erg 
interessant. ‘De haarcellen die de geluiden uit-

Kijk op de verpakking
Op de verpakking staat de dem-

pingsgraad aangegeven in dB. Staat 
die er niet op, dan heb je oordopjes 
gekocht om te dragen terwijl je 
slaapt. Die zijn niet geschikt voor 
lawaaierige omgevingen.
 

Rol goed op
Als je wegwerpdopjes hebt: rol 

ze eerst op tot een dun slangetje. 
Anders kunnen ze niet diep genoeg 
in je oor en beschermen ze niet 
genoeg.

Trek aan je oor
Trek je oorschelp met één hand 

een beetje naar boven en naar achte-
ren. Zo trek je de natuurlijk bocht in de 
gehoorgang recht. Breng de gehoorbe-
schermer met de andere hand in. Houd 
je vinger erop tot de gehoorbescher-
mer zich weer ontrold heeft. 
 

Controleer
Kijk in de spiegel: je mag de 

gehoorbeschermers niet meer zien 
zitten als je frontaal naar jezelf kijkt. 
Steken ze uit, dan heb je ze niet goed 

ingebracht. Ga na het inbrengen in de 
muziekzone, plaats even je handen 
over je oren en neem ze er weer af. 
Als je geen verschil hoort tussen 
beide situaties, dan zitten ze goed.

 
Houd ze in
Je kunt oordoppen niet half ge-

bruiken: zolang je in het lawaai blijft, 
moet je ze ook inhouden. Neem ze 
bijvoorbeeld niet uit om met iemand 
anders te praten.
 

Begin opnieuw
Als de dopjes enkele uren in je 

oren zitten, is de kans groot dat ze 
verschuiven. Controleer dus geregeld 
of ze nog goed zitten en breng ze zo 
nodig opnieuw in.

OORDOPJES: EEN GEBRUIKSAANWIJZING

Beter geen oordopjes dan slecht gebruikte oordopjes, vindt UGent-onder-
zoekster Annelies Bockstael. ‘Als je ze slecht gebruikt, hebben ze geen enkel 
effect én creëren ze een vals gevoel van veiligheid, zodat je juist aan meer 
lawaai blootstelt.’ Hoe moet het wel?

zenden, sterven heel snel af als ze worden blootgesteld 
aan te veel lawaai. Daardoor laten onze metingen al 
heel snel verschuivingen in het aantal haarcellen zien, 
lang voor de proefpersoon echt gehoorschade ervaart. 
Je kunt zelfs nog niet spreken van schade: het is eerder 
een vroege indicatie dat er iets fout gaat. En ten tweede 
kunnen we de emissies ook meten buiten het laborato-
rium, in ruimtes waar er veel lawaai is.’
 
In de wereld van de geluidsmetingen is dat een grote 
doorbraak. ‘Otoakoestische emissies kunnen we al tien-
tallen jaren meten. Maar het gebruik voor vroegdetectie 
van gehoorschade in het veld, is wel nieuw. Intussen 
hebben we bewezen dat de techniek werkt. Nu willen 
we een prototype ontwikkelen dat bruikbaar is voor 
tests in reële omstandigheden. Misschien niet meteen 
in clubs en concertzalen, maar in de industrie. Daar 
zijn de budgetten voldoende hoog om dergelijke tests 
mogelijk te maken.’

1 

2

3

4 6

5
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J

Werken aan 
verbondenheid
Dirk Bryssinck: ‘In Villa 

Voortman bouwen we een 

band op met onze bezoekers. 

Mensen met een diagnostisch 

etiket worden zo steeds meer 

mensen met een verhaal.’
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OP VERHAAL’
‘MENSEN KOMEN HIER

as psychologie je eerste studiekeuze? 
Dirk Bryssinck: ‘Wat er gebeurt in de sa-
menleving, en vooral dan in de rand van die 
samenleving, boeit me enorm. Ik heb nog 

even getwijfeld om Studio Herman Teirlinck te volgen, 
maar dan kon ik niet op kot gaan in Gent. Mijn ouders 
woonden namelijk in Antwerpen. (lacht) Maar ik heb geen 
spijt van mijn keuze. In Villa Voortman komt ook het 
artistieke sterk aan bod. En ik heb twee dochters, Eva en 
Mira. De ene studeerde psychologie, de andere is actrice. 
Mooi toch hoe het verlangen kan worden doorgegeven.’
 
Heeft je studie je goed voorbereid op de praktijk?
Dirk Bryssinck: ‘Professionele ervaring doe je sowieso 
op de werkvloer op, door trial and error. De eerste jaren 
hadden wel wat praktischer mogen zijn. Toen we in de 
licenties stages mochten lopen werd de richting inte-
ressanter. Vooral de lessen van bevlogen psychoanalytici 

Sinds het tv-programma Radio Gaga er zijn 

tenten — of beter: caravan — opsloeg, heeft 

Villa Voortman het hart van televisiekijkend 

Vlaanderen gestolen. Bezieler van het laag-

drempelige ontmoetingscentrum is psycholoog 

en UGent-alumnus Dirk Bryssinck.

UGent-alumnus Dirk Bryssinck over Villa Voortman

zoals Paul Verhaeghe vond ik inspirerend. De 
psychoanalytische ethiek, die een sterke link 
heeft met filosofie en kunst, ligt me wel.’
 
Was je een voorbeeldig student?
Dirk Bryssinck: ‘Ik was meer een spurter dan 
een marathonloper … Op de eerste dag van mei 
begon ik steevast notities te kopiëren. In de 
loop van het academiejaar keek ik naar films 
van Fassbinder en Herzog, zat ik met vrienden 
te filosoferen op café en ging ik biefstuk eten in 
de Stendhal. Een beetje zoals in De fanfare van 
honger en dorst van Jan De Wilde. Een fijne tijd!’
 
Maar toch elk jaar geslaagd?
Dirk Bryssinck: ‘Dat lukte meestal behoorlijk. Op 
het einde van mijn studies kreeg ik de kans om 
te doctoreren, maar ik wou liever in de praktijk 
staan. Ik heb dan mijn burgerdienst gedaan in 
het psychiatrisch centrum in Sleidinge. Nadien 
kon ik er blijven werken en heb ik een afdeling 
voor mensen met een psychose opgericht. In de 
jaren negentig is dat een afdeling voor patiënten 
met een dubbele diagnose geworden.’
 
Wat is dat?
Dirk Bryssinck: ‘Begin jaren negentig zagen we 
een toeloop van mensen die zowel verslaafd 

W
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MADE 
@UGent

waren als psychische problemen hadden. 
Veel had te maken met de opkomst van 
designerdrugs zoals speed en xtc. Sommige 
mensen gebruikten die drugs recreatief, andere 
als een soort medicijn om hun psychische 
leed te verzachten. Over die laatste groep 
heb ik toen een tekst geschreven die al de 
kiemen bevatte voor Villa Voortman. Ik had het 
daarin over het belang van gelijkwaardigheid 
en over werken vanuit de kracht en de 
ervaringsdeskundigheid van mensen, in open 
dialoog en overleg. Op basis van die tekst 
hebben we subsidies gekregen en konden 
we als eerste in Vlaanderen een dubbel-
diagnoseafdeling opzetten. ’
 
Hoe is Villa Voortman dan ontstaan?
Dirk Bryssinck: ‘Vijf jaar geleden merkte ik 
dat heel wat mensen ook op onze afdeling uit 
de boot vielen. Als je subsidies krijgt, moet je 
ook resultaten voorleggen en kun je het je niet 
permitteren om te werken met mensen die tel-
kens opnieuw hervallen. Zo ontstond het idee 
om een laagdrempelig centrum op te starten 
voor mensen die bij de reguliere hulpverlening 

tussen de mazen van het net vallen. In het centrum van 
Gent, dicht bij de doelgroep. Samen met een collega 
ben ik Villa Voortman begonnen in een leegstand pand, 
genoemd naar de textielbaron die er ooit had gewoond. 
In het begin was ons budget beperkt. Maar sinds het 
Canvas-programma Radio Gaga krijgen we veel aan-
dacht en intussen ontvangen we ook subsidies van de 
overheid.’
 
Wat doet Villa Voortman precies? 
Dirk Bryssinck: ‘We verwelkomen onze bezoekers hier 
elke weekdag tussen 9 en 17 uur in een warme sfeer. Ze 
kunnen allerlei ateliers volgen, vaak gegeven door kun-
stenaars, vrijwilligers of zijzelf. Maar niets is verplicht. 
Ze kunnen hier ook gewoon koffie komen drinken.’
 
Werkt koffiedrinken dan therapeutisch? 
Dirk Bryssinck: ‘Ken je het verhaal van De kleine prins 
van Antoine de Saint-Exupéry? Daarin ontmoet de 
kleine prins een wilde vos. Het is een schitterende 
passage over verlangen, over het belang van rituelen en 
over verbondenheid die beetje bij beetje groeit. Dat is 
zo’n beetje wat we hier doen. We bouwen langzaam een 
band op met onze bezoekers. Mensen met een diagnos-
tisch etiket worden daardoor steeds meer mensen met 
een verhaal. We proberen hen dus te “ontlabelen”, te 
destigmatiseren. In de reguliere hulpverlening doorloop 
je met je cliënten een vast programma. Maar voor onze 
doelgroep werkt dat niet meer. Hier hoeft niets, maar er 
kan veel. Er gelden maar twee regels: niet onder invloed 
zijn en geen agressie.’
 
En houden de bezoekers zich aan die regels? 
Dirk Bryssinck: ‘We zijn een open huis. We raden 
bezoekers die middelen willen gebruiken aan om 
naar huis te gaan en de volgende dag terug te komen. 
Het is niet de bedoeling om van onze gasten brave, 
cleane burgers te maken. Daarvoor zijn ze soms te 
zeer beschadigd. We willen wel de schade beperken, 
hun levens kwaliteit verhogen en ze hun zelfrespect 
teruggeven, hun menswaardigheid. Het mooie is dat 

Dirk Bryssinck
° 1962
master Psychologische en Pedagogische 
Wetenschappen (1986)
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ik onze gasten niet meer hoef te wijzen op de 
regels. De medebezoekers doen dat vaak zelf. 
Ze identificeren zich met het huis, omdat hier 
geen wij-zijcultuur heerst. Als we vergaderen, 
doen we dat bijna altijd samen met hen. Je ziet 
hier ook niet meteen wie medewerker is en wie 
bezoeker.’ 
 
De gasten zijn beschadigd, zeg je. Neem je hun 
problemen vaak mee naar huis? 
Dirk Bryssinck: ‘Je wordt hier inderdaad gecon-
fronteerd met zware miserie. Maar ik probeer 
dat thuis wel los te laten. Daar is muziek ideaal 
voor. Ik speel gitaar en viool in twee bands. Met 
de ene groep maken we Balkan-muziek, met de 
andere brengen we experimentelere nummers.’

 
Wil je Villa Voortman graag nog verder uitbouwen? 
Dirk Bryssinck: ‘Ik geloof in kleinschaligheid. Liever zou 
ik zien dat er nog andere Villa’s Voortman bijkomen. 
Daar is zeker nood aan. Door artikel 107, dat de hulpver-
lening gemeenschapsgerichter maakt, zijn er meer 
ambulante teams die de mensen thuis bezoeken. Een 
prima evolutie, maar het betekent wel dat mensen nog 
altijd het grootste deel van de dag aan hun lot worden 
overgelaten. Je mag de psychiatrie wel afbouwen, maar 
daar moet een evenwaardig alternatief tegenover staan. 
Het mag niet alleen om kostenverlaging draaien. Als we 
een hele groep mensen uitsluiten, zal zich dat trouwens 
vroeg of laat tegen ons keren.’

Een kopje koffie
‘We verwelkomen onze bezoekers hier elke 

weekdag in een warme sfeer’, zegt Dirk 

Bryssinck. ‘Niets hoeft hier: ze kunnen ook 

gewoon koffie komen drinken.

Zopas verscheen het boek ‘5 jaar Villa Voortman’, met foto’s van 
kunstwerken gemaakt door de bezoekers, poëzie, getuigenissen, 
essays – en een full-cd met muziek. De opbrengst gaat integraal naar 
de sociaal-artistieke werking van Villa Voortman. 

www.facebook.com/villa.voortman
villa.voortman@yahoo.com
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Professor 
 Ignaas  Devisch

vakgroep Huisarts-
geneeskunde 

en Eerstelijns-
gezondheidszorg

We geloven graag dat we het ontzettend 
druk hebben en snakken naar onthaasting 
en ‘evenwicht’, maar als we het té rustig 
hebben, vervelen we ons. Alle ellende van 
de mensen, schreef de 17de-eeuwse Fran-
se filosoof Blaise Pascal, komt voort uit het 
feit dat we niet in staat zijn om rustig in 
een kamer te blijven. Daar grijpt verveling 
ons naar de keel – niet de lichte verveling 
waarmee we op de trein wachten, maar 
diepe, existentiële verveling die ons in 
uitzichtloosheid dompelt. We vluchten weg 
in allerlei vormen van wat Pascal divertis-
sement noemde: we plannen onze tijd vol 
met verstrooiing, tijdverdrijf, bezigheden 
om aan allerlei vormen van maatschap-
pelijke druk te voldoen en die ons vooral 
onrustig maken – zodat we weer snakken 
naar rust. Die spanning lijkt onoplosbaar.

Misschien is dat niet erg. Mensen 
zijn rusteloze wezens. We worden 
voortgestuwd door passies en verlangens 
waarvan we voelen dat ze het leven de 
moeite waard maken. Die momenten 
waarin we zo volledig in in onze passies 
opgaan dat de tijd stil lijkt te staan, zijn 
dat niet onze mooiste momenten? We 
willen een interessant en creatief leven 
leiden, kunnen doen wat we graag doen 
en als zinvol ervaren. Diepe, existentiële 
verveling beangstigt ons omdat ze ons 
lijkt te vertellen dat we op een dood 
spoor zitten. Als we de confrontatie 
met die verveling uithouden, helpt ze 
ons misschien om dat dode spoor te 
verlaten en om de rusteloze drive die ons 
voortstuwt weer aan te boren.

We zijn rusteloze wezens

MOETEN WE 
VERVELING 
OMARMEN?

U
DENKT?
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Professor Bruno 
Vanobbergen

vakgroep Sociaal 
Werk en Sociale 

Pedagogiek
Vlaams kinderrech-

tencommissaris

Kinderen hebben recht op verveling

Een paar jaar geleden deed Kind & Sa-
menleving onderzoek naar hoe kinderen 
hun vrije tijd beleven. Ze bleken soms 
te verlangen naar tijd die ze zelf mogen 
boetseren en invullen – desnoods om zich 
te vervelen en na te denken over wat ze 
nu eens écht graag zouden doen. Zulke 
lege, niet ingevulde momenten waarop 
niemand anders aanspraak maakt, die zijn 
er niet zo veel meer. Hun vrije tijd is zelden 
echt vrij. Volwassenen – echte tijdsvreters, 
volgens de kinderen – vreten ook de tijd 
van hun kinderen aan en stoppen die graag 
vol met wat nuttig is voor hun groei en 
ontwikkeling, voor “later”. Dat doen ouders 
met de beste bedoelingen, vaak vanuit de 
knagende onzekerheid dat ze hun kinderen 
misschien niet genoeg wapenen voor later. 
Maar kinderen leven niet in afwachting van 

later, ze leven hier en nu. Ze hebben recht 
op tijd die niet productief en doelgericht 
georganiseerd is, tijd die ze mogen verlie-
zen – aan verveling, aan spel, aan wat zich 
onverwacht en toevallig aandient.
 
We mogen daarom best wat meer oog 
krijgen voor de temporele autonomie van 
kinderen én voor hun eigen kijk op wat 
zinvolle vrije tijd is. Soms lijken ze zich te 
vervelen en doelloos rond te hangen met 
vrienden, of lijken ze asociaal bezig met 
games of hun smartphone, maar als je hen 
er zelf naar vraagt, vinden ze die momen-
ten juist heel waardevol en belangrijk, 
onder meer ook om te socializen en met 
elkaar bezig te zijn. Dat eigen perspectief 
van kinderen en jongeren moeten we 
ernstig nemen.

Wim Bruyneel
Als uw kind zich verveelt dan zoekt het iets 
om zich bezig te houden. Het is echter aan de 

omgeving om de interesse van het kind in zoveel mogelijke 
dingen, zoals de schoonheid en de details van bloemen en 
planten het zelfde geldt voor tekenen en schilderen.
6 mei om 17:07

Johan Vanalme
Uit lege momenten ontstaat creativiteit en 
vernieuwing.

7 mei om 9:59

U denkt ook op facebook. Een greep uit de reacties:
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Chinese studente You Huihui die Nederlands leert aan de UGent. 
Lees haar volledige verhaal op pagina 14.

CITAAT

‘Wat mij na al die maanden nog 
altijd verbaast, is dat de winkels 
hier op zondag niet open zijn en 

’s avonds zo vroeg sluiten.’

GESLOTEN
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Opkikker 

Tijdens het Europees Kampioenschap 

zul je wijsneuzige voetbalkenners er 

weer over horen: een goal net voor 

de rust geeft een team een mentale 

opkikker. Klopt dat wel?

‘ GOAL 
VLAK 
VOOR 
DE RUST 
GEEFT 
GÉÉN 
EXTRA 
BOOST’

DIE DURFT DENKEN

Simon Amez (master Economische Wetenschappen): 
‘Voetbal is een spel, maar als big business komt het 
ook in het vizier van economen. Die zoeken onder meer 
naar determinanten die een succesvol van een minder 
succesvol team onderscheiden en houden daarbij aller-
lei voetbalmythes tegen het licht. Eén mythe werd nog 
niet onderzocht: een goal net voor de rust zou een team 
een opkikker geven, zodat het extra gemotiveerd aan de 
tweede helft begint. Om dat empirisch te onderzoeken, 
heb ik een dataset opgebouwd met 1.189 wedstrijden 
uit de Uefa Champions League en de Uefa Europa Lea-
gue. Daarop liet ik – samen met mijn promotor, profes-
sor Stijn Baert – diverse econometrische technieken los. 

Het doel: uitzoeken welk netto-effect een doelpunt net 
voor de rust op het eindresultaat van de match heeft.
 
Het resultaat was verrassend: een doelpunt net voor de 
rust heeft geen positieve impact op het doelsaldo aan 
het eind. Integendeel zelfs: als een thuisploeg net voor 
de pauze scoort, ligt het finale doelsaldo gemiddeld een 
half doelpunt lager. Wat dan ook weer niet betekent dat 
we de mythe moeten omkeren: een goal vlak voor de 
rust heeft wel een negatieve impact op het doelsaldo, 
maar heeft geen statistisch significant effect op het al 
dan niet winnen van de match. Om te onthouden als je 
commentatoren en analisten weer eens hoort oreren …’
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